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                                           เศรษฐกิจอิสราเอลกับสถานการณ์ COVID – 19 (2) 

➢ การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับภาคธุรกิจของรัฐบาลประเทศอิสราเอลในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) 

 
รัฐบาลประเทศอิสราเอลประกาศให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมสำหรับภาคธุรกิจขนาดเล็ก
และแรงงานประเภท self – employed ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบ าดขอ งไวรั ส โค โรน่ า  (COVID – 19) 
ในช่วงที่ผ่านมา โดยใช้เงินงบประมาณจำนวน 
8 พันล้านเชคเกล หรือประมาณ 2.2 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกระทรวงการคลังอิสราเอลได้แจ้งว่ารัฐบาลอิสราเอลได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือ
ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมเติมจำนวน 8 พันล้านเชคเกลดังกล่าว พร้อมทั้งเงินให้ความช่วยเหลือสำหรับ
แรงงานอายุเกิน 67 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของ financial package สำหรับช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดเล็กซึ่ง
จะรวมถึงเงินช่วยเหลือสูงสุดที่ระดับ 400 ,000 เชคเกล หรือประมาณ 113,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยขึ้นอยู่กับต้นทุนคงที่และการสูยเสียรายได้ของธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีเงินช่วยเหลือในกรณี
แรงงานประเภท self – employed มากสูงสุดที่ระดับร้อยละ 70 ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือ
เทียบเท่ากับจำนวนเงิน 10,500 เชคเกล หรือประมาณ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนดังกล่าวเพ่ือเป็นการสนับสนุนการกลับคืนสู่ภาวะปกติของระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ งบประมาณจำนวน 5.2 พันล้านเชคเกล หรือประมาณ 1.5 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ จะใช้สำหรับธุรกิจที่มีอัตราผลตอบแทนไม่เกิน 20 ล้านเชคเกล หรือประมาณ 5.6 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และต้องเข้าข่ายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน 2020 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 
– 19) นอกจากนี้ เงินช่วยเหลือจะครอบคลุมถึงองค์กรประเภท Non – Profit Organization ซึ่งได้
ลงทะเบียนเป็น Public Institutions จากหน่วยงาน Israel Tax Authority และงบประมาณจำนวน  
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2.8 พันล้านเชคเกล หรือประมาณ 0.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะใช้สำหรับแรงงานประเภท self – 
employed ซึ่งได้รับจากรายได้ที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 
2020 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ทั้งนี้ รัฐบาลอิสราเอลคาด
ว่าจะมีจำนวนแรงงานดังกล่าวจำนวนกว่า 600 ,000 ราย ที่มีคุณสมบัติในการได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน
ดังกล่าว การอนุมัติวงเงินช่วยเหลือระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมจำนวน 8 พันล้านเชคเกลดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นผล
สะท้อนมาจากการวิจารณ์ในเรื่องความสามารถในการเข้าถึงเงินงบประมาณช่วยเหลือของรัฐบาลจำนวน 8 พัน
ล้านเชคเกล สำหรับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและเข้าถึงยาก 
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสถิติของภาครัฐระบุว่าได้มีการอนุมัติ government – guaranteed loan fund ไปแล้ว
จำนวน 6,500 ราย ซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านเชคเกล หรือประมาณ 0.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

                    นอกจากนี้ จากข้อมูลของ Israeli Employment Service เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา 
ระบุว่ามีจำนวนคนว่างงานในประเทศอิสราเอลมากกว่า 995 ,000 ราย ได้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาลอิสราเอล ทำให้ตัวเลขอัตราการว่างงานของอิสราเอลเพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับร้อยละ 27.05 และในจำนวนคน
ว่างงานดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 88 เป็นประเภท unpaid leave และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
อิสราเอลได้แจ้งจำนวนการตรวจสอบเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อวันที่ระดับ 13,861 ราย และ 11,799 ราย ในวันที่ 
23 และ 24 เมษายน 2020  นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม
ของประเทศอิสราเอลได้ลงนามในความตกลงกับบริษัท MyHeritage ซึ่งเป็นบริษัทด้าน internet platform 
ของประเทศอิสราเอล ในความร่วมมือจัดตั้งห้องทดลองปฏิบัติการสำหรับการตรวจสอบเชื้อไวรัสโคโรน่าที่
สามารถดำเนินการได้มากกว่า 10,000 ราย ต่อวัน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์จาก Beijing Genomics Institute 
(BGI). 
 

                   เศรษฐกิจที่ถดถอยของอิสราเอลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) 
มีการคาดการณ์ว่ามีภาคธุรกิจในประเทศอิสราเอลจำนวนมากกว่า 25 ,000 ราย จะต้องปิดกิจการในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) โดยขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะมีบทสรุปสำหรับตัวเลข
ความเสียหายของภาคธุรกิจอิสราเอล จากมาตรการ lockdown ของรัฐบาลอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ 
ยังมีเสียงสะท้อนจากประชาชนล่าสุดคือผลกระทบในด้านระบบการศึกษา เนื่องจากความไม่ชัดเจนของ
กระบวนการสอนหนังสือ ความไม่มีประสิทธิภาพของการสอนแบบ remote study เนื่องจากครอบครัวของเด็ก  
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มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอให้เด็กทุกคนได้ใช้ในการเรียนการสอนระยะไกลกับโรงเรียน ทั้งนี้ Israel 
Techers Union ได้ถูกถามความเห็นในเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศอิสราเอลมีแนวนโยบายการปรับ
แผนวันหยุดภาคเรียนในภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลาลดลงเพ่ือชดเชยกับจำนวนวันเรียนที่ขาดหายไปในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า อย่างไรก็ตาม Israel Techers Union ได้แจ้งว่าถ้าต้องการให้มีการ
เรียนการสอนและจำนวนการทำงานของอาจารย์เพ่ิมมากขึ้น กระทรวงการคลังของประเทศอิสราเอลควรมี
มาตรการให้ค่าชดเชยกับอาจารย์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ จากรายงานของ PISA (Programme for International 
Student Assessment) Exam ในปี 2019 ระบุว่านักเรียนของประเทศอิสราเอลถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 29 จาก
ทั้งหมด 37 ประเทศ ของประเทศในกลุ่ม OECD  

➢ Supply Chain และการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
(COVID – 19) ของประเทศอิสราเอล 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า (COVID – 19) ในปัจจุบันส่งผลทำให้ภาค
เศรษฐกิจ real sector ของประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการผลิตสินค้า
และบริการได้ตามปกติ รวมทั้งในกรณีของ
ประเทศอิสราเอลก็เช่นกัน ซึ่งมีการผลิตสินค้า
และบริการที่ลดลงและใช้ระยะเวลาในการ
กระจายสินค้าและบริการนานมากข้ึน อย่างไรก็
ตาม ยังคงดำเนินการระบบการนำเข้าสินค้า 

ขนส่งสินค้าในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางทะเล และทางบกอย่างเช่นเดิม เนื่องจากรัฐบาล
อิสราเอลให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอย่างมากเพราะเป็นกลไกสนับสนุนและขับเคลื่อน
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ 
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(1) การขนส่งทางเรือ โดยมีรายงานจากบริษัท shipping หลายแห่งแจ้งว่าตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2020 
ที่ผ่านมา ในประเทศอิสราเอลไม่มีปัญหาติดขัดอย่างมีนัยสำคัญในกระบวนการนำเข้า ขนส่งสินค้าและบริการทาง
เรือระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปหรืออเมริกาเหนือ โดยที่ท่าเรือ Ashdod และ Haifa มีการดำเนิน
ระบบ operation การขนส่งสินค้าตามปกติ อย่างไรก็ตาม อาจมีความล่าช้าในการดำเนินการในบางแผนก ทั้งนี้ 
ท่าเรือมีการวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยเฉพาะจากเรือขนส่งจากประเทศที่มีความ
เสี่ยง และห้ามไม่ให้คนในเรือบรรทุกสินค้าลงมายังท่าเรือในขณะที่มีการเทียบท่าเพ่ือขนย้ายสินค้า 

  MARITIME TRANSPORT statistics 
 

Loaded and unloaded – total (Thousand tons) 

Israel Shipyards Eilat Ashdod Haifa Total year 

2,825 2,110 24,086 28,028 57,049 2016 

2,928 2,172 23,585 29,251 57,936 2017 

3,420 2,288 23,474 29,534 58,716 2018 

3,075 1,945 23,589 29,084 5,7693 2019 

 
(2) การขนส่งทางอากาศ ได้มีความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น Civil Aviation Authority, 
Airport Authority, สายการบินพาณิชย์ และส่วนราชการของประเทศอิสราเอล เช่น กระทรวงเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือบริหารจัดการกับความต้องการในการขนส่งสินค้าและบริการทางอากาศซึ่งเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก สวนทางกับการปรับลดและยกเลิกเท่ียวบินโดยสาร (passenger flights) จำนวนมากในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) และมีความพยายามในการดำเนินการกิจกรรม
ขนส่งสินค้าโดย cargo flights ตามปกติ (อาทิตย์ละ 29 เที่ยวบิน) ทั้งนี้ สายการบิน EL AL Israel Airlines ซ่ึง
เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศอิสราเอล ได้มีการใช้เครื่องบินกว่า 20 ลำ (Dreamliner จำนวน 16 ลำ 
สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างอิสราเอลและจีน และประเทศในเอเชีย / Boeing 777 จำนวน 4 ลำ สำหรับ
การขนส่งสินค้าระหว่างอิสราเอลและสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ) ในการขนส่งสินค้า cargo flights แทนการใช้
เป็น passenger flights ตามปกติ ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2020 ที่ผ่านมา มีปริมาณการขนส่งทางอากาศ
ประมาณ 27,069 ตัน (ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 17.29) โดยเป็นการขนส่งสินค้าในเที่ยวบิน passenger 
flights จำนวน 8,449 ตัน และในเที่ยวบิน cargo flights จำนวน 18,620 ตัน 
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ช่วยเหลือจำนวนกว่า 300 ล้านเชคเกล หรือมีค่าเฉลี่ยประมาณ 4,143 เชคเกล ต่อราย ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 
ซึ่งมีหน่วยงาน Israel Tax Authority เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการพิจารณาคำขอและการโอนเงินช่วยเหลือ
ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบข้อกำหนดของรัฐบาลอิสราเอล 

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT OF FREIGHT AND MAIL (tons) 
Freight year 
275,226 2015 
303,102 2016 
326,148 2017 
334,039 2018 

 
(3) การขนส่งทางบก และ Retail Chain สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยที่สินค้าประเภทอาหารเป็นที่
ต้องการของตลาดเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่สินค้าอุปโภคประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าแฟชั่น สินค้าสันทนาการ การ
ท่องเที่ยว โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ทั้งนี้ retail chain สำหรับสินค้าอาหารและ medical supply มีการให้บริการ
ตามปกติและอาจเพ่ิมเวลาทำการด้วย นอกจากนี้ มีการให้บริการสั่งซื้อและนำส่งสินค้าทางระบบออนไลน์มากข้ึน
ในช่วงระยะเวลาสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่สัดส่วนการใช้บริการออนไลน์สำหรับสินค้าอาหารในภาวการณ์ปกติ
อยู่ที่ร้อยละ 3.6 และเพ่ิมข้ึนสูงหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในปัจจุบัน 

➢ การค้าระหว่างไทยและอิสราเอลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID – 
19) 

                     การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศอิสราเอลในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 
2020 มีมูลค่า 156.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ – 10.03 เมื่อเทียบกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยที่สินค้าส่งออกของไทยซึ่งได้รับผลกระทบเชิงบวกและมีอัตราการขยายตัว
ของมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (มูลค่า 16.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพิ่มข้ึน  
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ร้อยละ 46.65 ) ข้าว (มูลค่า 13.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.32 ) เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ (มูลค่า 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.24 ) เส้นใยประดิษฐ์ (มูลค่า 4.3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.82) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารแปรรูปอ่ืนๆ (มูลค่า 3.2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.61) น้ำตาลทราย (มูลค่า 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ,917.29) 
อย่างไรก็ตาม มีสินค้าส่งออกของไทยซึ่งได้รับผลกระทบเชิงลบและมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
ลดลง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลค่า 23.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 27.17 ) รถยนต์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่า 20.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 21.52) ผลิตภัณฑ์ยาง (มูลค่า 8.7 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 3.3) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ (มูลค่า 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ 
ลดลงร้อยละ 22.21 ) เม็ดพลาสติก (มูลค่า 6.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 37.25 ) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (มูลค่า 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/ ลดลงร้อยละ 24.21) เป็นต้น 

        

 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ 

 พฤษภาคม 2563 
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